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RESUMO 

 
 

O Fundo de Vale é parte importante da geomorfologia, onde ocorrem diversos processos naturais 

em nosso planeta. O deslocamento d’água nos vales, parte do ciclo hidrológico, atua como agente 

geológico, devido a sua capacidade de erosão, transporte e sedimentação, conformando diferentes 

estágios fluviais. Apesar da sua importância ambiental e paisagística, é comum a degradação dos 

fundos de vales nas intervenções urbanas, com o lançamento de esgoto sem tratamento, a retirada da 

vegetação, a movimentação de terra e a ocupação intensiva do solo. Estas intervenções aceleram o 

escoamento superficial e a erosão do solo, assoreando os cursos d’água e provocando enchentes. Os 

fundos de vale tornam-se áreas de risco para a população. A resultado desse processo é a 

transformação da região de fundo de vale em uma área desvalorizada e pouco integrada ao tecido 

urbano, sem o aproveitamento do seu potencial pela comunidade. Nessa situação o curso d’água não 

é um elemento que se integra com o seu entorno. Muitas vezes mancando se como divisor social. 

 
Palavras chave: Fundo de Vale, Geomorfologia, Desigualdade Social, Politicas Publicas, Meio 

Ambiente. 

Linha de Pesquisa: Urbanismo 

 

 
ABSTRACT 

 
 

The Vale Fund is an important part of geomorphology, where several natural processes occur on 

our planet. The displacement of water in the valleys, part of the hydrological cycle, acts as a geological 

agent, due to its capacity for erosion, transport and sedimentation, forming different river stages. Despite 

its environmental and landscape importance, the degradation of valley bottoms in urban interventions is 

common, with the release of untreated sewage, the removal of vegetation, the movement of land and 

the intensive occupation of soil. These interventions accelerate runoff and soil erosion, silting up water 

courses and causing flooding. Valley funds become risk areas for the population. The result of this 

process is the transformation of the valley floor region into an undervalued area and little integrated with 

the urban fabric, without the community taking advantage of its potential. In this situation, the 

watercourse is not an element that integrates with its surroundings. Often limping as a social divider. 

 
Keywords: Vale Fund, Geomorphology, Social Inequality, Public Policies, Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto de urbanismo e planejamento urbano a requalificação é um termo 

que se refere a processos de reconversão de espaços urbanos abandonados, 

subutilizados ou degradados mediante a recuperação de antigos (ou a criação de 

novos) usos e atributos urbanísticos ou naturais. 

O processo de urbanização sem respeitar a observância da dinâmica natural 

do fundo de vale, têm resultado na desvalorização dessa área, resultando em um 

elemento que proporciona o afastamento físico, cultural e social da população. Essa 

área, com o decorrer dos anos passou por mudanças no seu padrão, inclusive sua 

posição em meio à malha urbana da cidade, antes distante e isolada. Devido a isso, 

grandes porções de terra foram deixadas de lado pelo caminho dessa expansão, 

marcando-os como vazios urbanos. 

Posteriormente, com a falta de políticas de qualificação dessas áreas muito 

comuns no município, passou-se a acarretar diversos problemas de segurança e 

sanitários na região, oriundo desse processo é hoje um espaço que não possui um 

uso. O Poder Público tem um papel importante para modificar essa realidade, porém, 

é raro o município que possui políticas ambientais eficientes. É necessário construir 

uma nova mentalidade, em que a dinâmica ecológica-funcional do fundo de vale seja 

respeitada no processo de urbanização do território, implementando ações que 

deflagrem uma mudança de atitude na relação da população para com o seu entorno. 

Nesse trabalho utilizamos como objeto de estudo o município de Capão Bonito 

no interior de São Paulo, afim de ilustrar como a requalificação de vazios urbanos em 

fundos de vales podem impactar diretamente na qualidade de vida da população. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uso_do_solo


 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2020. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

2.1 Caracterização geral da área de estudo 

 
No município de Capão Bonito é frequente se deparar com o processo de 

ocupações de APP (Área de Preservação Permanente) e vazios urbanos ocasionados 

por grandes propriedades particulares antes rurais, mas que acabaram sendo 

incorporadas à malha urbana no processo de expansão do município. O estudo de 

caso apresentado neste trabalho está localizado na região Leste do município de 

Capão Bonito, um espaço caracterizado pelas atividades urbanas adjacentes à 

produção agrícola, áreas de pastagens, criação de animais, madeireiras. O córrego e 

o açude marcam o limite entre o Loteamento Recanto das Paineiras I, II e III e a área 

em que bairro que cresceu de forma espontânea a partir dos anos 2000, a legislação 

urbanística do Plano Diretor Municipal não define a área de estudo, o município ainda 

se encontra em processo de atualização do plano, mas levantamentos junto com o 

setor de planejamento urbano municipal prescrevem como APP e propriedade 

particular, destinando-se prioritariamente a preservação do local e outra parte a 

loteamento. 

 
2.2 Descrição da pesquisa 

 
A metodologia foi baseada em relatórios e documentos oficiais da gestão 

pública que tratam da problemática habitacional no município. Optou-se por 

apresentar primeiramente uma análise qualitativa e um panorama de referências 

teóricas que validam a importância e os benefícios quanto à preservação de áreas de 

interesse ambiental como também das políticas habitacionais e dos direitos humanos 

básicos. Num segundo momento, o trabalho foi compilado de modo a apresentar 

dados sobre o objeto de estudo como a condição da região destacando a importância 

do local. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

3.1 O processo de Urbanização e a falta de políticas públicas ambientais 

 
Sabemos que a disponibilidade de água determinou a instalação das cidades 

antigas, as quais devem sua localização, seu desenvolvimento e a distribuição da 

população, bem como o caráter de suas construções, ruas, praças e parques às 

características diferenciadas de seu ambiente natural. Segundo Spirn, (1995) “O 

ambiente natural de uma cidade e a sua forma urbana, tomados em conjunto, 

compreendem um registro da interação entre os processos naturais e os propósitos 

humanos através do tempo”. No processo de desenvolvimento urbano, muitas vezes 

os cursos d’água não foram incorporados à paisagem, tendo sido isolados do contato 

humano, retificados, canalizados e tamponados. As áreas de várzeas foram 

frequentemente aterradas e drenadas utilizando-se de soluções tecnocêntricas, que 

raramente resolveram os problemas de inundações e acabaram por descaracterizar a 

paisagem natural da cidade. 

As áreas de várzea, apesar de estarem submersas com menor frequência, são 

partes integrantes dos cursos naturais, sendo essenciais no armazenamento e 

veiculação das vazões de cheias e na assimilação das águas de chuva. Para Checchia 

(2003), as planícies de inundação constituem áreas planas, que são inundadas, em 

média, a cada 1 a 3 anos. Por estarem frequentemente úmidas e serem ecossistemas 

frágeis e com reconhecidas qualidades e funções ambientais, as áreas de várzea são 

protegidas pela legislação federal. Segundo Fernandes (2010) não houve, nas 

cidades brasileiras, políticas de ordenamento territorial que criassem condições 

adequadas de acesso regular ao solo urbano e que “as leis urbanísticas são na sua 

maioria elitistas e tecnocráticas, especialmente na esfera municipal, determinando 

valores absurdos de preços de terrenos e construções e não reservando espaço para 

os pobres nas áreas centrais dotadas de infraestrutura e serviços”. Às populações de 

baixa renda, marginalizadas no processo de ocupação territorial, cabe amiúde a 

responsabilidade pelos impactos ambientais causados nas áreas de vazios urbanos, 

sendo necessária sua remoção e realocação. No entanto, não é raro serem tais áreas 

foco de grandes intervenções regidas por lei, tais como empreendimentos voltados 

para o setor terciário ou para classes abastadas, e Operações Urbanas. 
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“Em tais casos, não estão excetuados os 

impactos ambientais, apesar da aparente 

imponência e contemporaneidade das obras.” 

(STUERMER, 2013). 

Quando ocorre uma inundação em área de várzea ocupada irregularmente, o 

município pode declarar calamidade pública, ficando apto a receber recursos a fundo 

perdido, esquivando-se, assim, da concorrência pública para gastar os recursos. Esse 

processo pode desestimular a ação na prevenção de tais problemas. 

Stuermer et al. (2011) concluem que “em função do alto grau de ocupação e 

alterações realizadas nas margens e nos próprios cursos d’ água urbanos, não se 

justifica pensar a forma de proteção e preservação das áreas de várzea como 

natureza intocada, mas sim como parte integrante e importante na qualificação dos 

espaços no qual vive o homem”. Finalmente, uma ocupação adequada das áreas de 

várzea evitaria riscos provenientes da instalação de empreendimentos incompatíveis 

com a área, reduziria gastos públicos com emergências e obras de controle de 

inundações e ampliaria as oportunidades de lazer e as áreas verdes. A ausência de 

cobertura vegetal reduz a absorção da água pluvial, culminando em enchentes mais 

frequentes e maior acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios, causando 

assoreamento dos mesmos (DEVECCHI, 2010). Segundo de Oliveira et al. (2012), 

diversos problemas das cidades contemporâneas, tais como enchentes, 

deslizamentos, baixa umidade do ar, ilhas de calor, poluição atmosférica e altos níveis 

de ozônio, devem-se ao baixo valor atribuído à hidrografia, topografia, geologia e 

vegetação durante a ocupação do território. A intensa e extensa pavimentação nas 

cidades também conduz à redução da penetração de nutrientes no solo e prejudica 

as comunidades vegetais e animais, que encontram dificuldades em se adaptar às 

novas condições. A interação entre espécies também é prejudicada pela urbanização, 

devido ao rompimento da conectividade da paisagem natural, reduzindo o grau de 

facilidade com que os fluxos biológicos podem se mover entre as unidades de 

paisagem fragmentadas (GOERL,2012). 

Em certo período do desenvolvimento urbano das grandes cidades brasileiras, 

buscou-se ampliar o sistema viário e promover uma maior fluidez do tráfego de 

veículos particulares, deixando de lado o estímulo ao uso do transporte público, a 

segurança dos transeuntes e a preservação do meio ambiente e evidenciando 

políticas de transporte orientadas pela cultura do automóvel. Contudo atualmente o 
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projeto de cidade não mais deve ser embasado no uso do automóvel particular para 

seu desenho, mas deve levar em conta a complexa rede que compõe a mobilidade 

urbana, tornando-se imperativo o investimento em sistemas viários que privilegiem a 

acessibilidade dos usuários de transporte público, de transporte não-motorizado e na 

infraestrutura para pedestres. Servilha (2007) discorre sobre os benefícios da 

manutenção das APP’s, argumentando que “no meio urbano as APP’s têm o potencial 

de funcionar como amenizadores de temperatura (controle climático), diminuir os 

ruídos e o nível de gás carbônico (melhoria da qualidade do ar), promover equilíbrio 

de distúrbios do meio (proteção contra enchentes e secas), proteger as bacias 

hidrográficas para abastecimento de águas limpas (controle e suprimento de águas), 

proporcionar abrigo para a fauna silvestre (controle biológico e refúgio da fauna), 

promover a melhoria da saúde mental e física da população que as frequenta (função 

recreacional e cultural), e contribuir para o melhoramento estético da paisagem.”. Os 

parques lineares surgem do esforço de adaptar o ambiente natural das áreas de fundo 

de vale a uma realidade urbana passível de manutenção, inspirados nas tendências 

europeias e norte-americanas de renaturalização. Tais experiências procuram 

sobretudo transformar os cursos d’água de condicionantes restritivos a elementos 

potencializadores da paisagem urbana. No entanto, as diretrizes originais não 

implementaram a quantidade suficiente ou necessária desses espaços, gerando um 

crescente estado de degradação socioambiental nas cidades, o qual, aliado à falta de 

equipamentos de recreação pública e circulação não motorizada, motivou o 

surgimento de uma pressão sobre o poder público para a preservação e recuperação 

dos cursos d’água e suas áreas marginais. Nesse contexto, o parque linear desponta 

como instrumento de planejamento e gestão ambiental e ferramenta estruturadora de 

programas ambientais em áreas urbanas. Nas regiões antrópicas mais consolidadas, 

a implantação de parques lineares é vital para a recuperação e preservação dos 

cursos d’água. Observa-se um número crescente de municípios brasileiros buscando 

adotar o parque linear como instrumento de proteção ou remediação das áreas 

urbanas marginais aos cursos d’água. São ferramentas fundamentais para a 

recuperação dos fundos de vale e constituem uma nova diretriz infra estrutural, ao 

definir faixas de utilidade pública ao longo dos cursos d’água, unindo recuperação 

ambiental e lazer. Uma das principais aplicações dos parques lineares é a de garantir 

a permeabilidade dos solos nas margens dos cursos d’água, reduzindo, assim, o 

escoamento da água durante enchentes e permitindo sua infiltração no solo. Tais 
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funções surgem como uma alternativa para a cultura de canalização, retificação e 

tamponamento dos cursos d’água e impermeabilização das regiões lindeiras. Na 

Alemanha, Estados Unidos e Espanha nota-se um movimento em busca da 

renaturalização dos cursos d’água urbanos, recompondo-os ao seu estado mais 

natural possível (FRIEDRICH, 2007). Ao optar-se pela manutenção de um curso 

d’água em leito natural, é importante garantir um uso a essa área, evitando que nela 

ocorram ocupações irregulares e aproveitando-as como espaços de lazer para a 

população. Também devem ser estimuladas a circulação não motorizada e ações 

culturais, de educação ambiental, cidadania e pesquisa. Os parques lineares 

adquirem, no período pós-moderno, um “caráter multifuncional”, resgatando 

características ambientais, culturais, econômicas e sociais, agregando funções de 

mobilidade urbana sustentável, diversificação dos usos do solo urbano, controle das 

cheias, recreio, produção de hortas, requalificação da imagem urbana e definição de 

zonas susceptíveis de serem ocupadas pelas construções (FRIEDRICH, 2007). 

 
3.2 Caracterização territorial 

 
O local escolhido para o estudo de caso está localizado no município de Capão 

Bonito, a aproximadamente 223 km da capital São Paulo, na região sudeste do 

Estado, com uma população total estimada de 47.159 habitantes (IBGE, 2018). 

Com relevo acidentado a cidade possui enorme potencialidade para ecoturismo, é 

conhecida como "portal da mata atlântica" possui diversas cachoeiras e grutas. E 

devido a esses fatores foram levados em conta toda as informações territoriais 

levantada in loco, como também uma grande leva de dados geográficos e de autores, 

para a melhor qualidade de vida e de ambiente para possíveis alternativas de 

resolução no futuro. 

As análises das condições encontradas no local de estudo deste trabalho 

proporcionaram a elaboração do diagnóstico abordando as características da 

geomorfologia, da vegetação, dos instrumentos urbanísticos e da regularidade 

fundiária. Complementando a metodologia, foram realizadas visitas ao local de 

estudo, registro fotográfico. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692018000200458&B019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_atl%C3%A2ntica
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Ao nos depararmos com a região de maneira mais próxima, podemos analisar 

que a área em questão atua como divisor social, observa-se que a região oeste ao 

local tem melhor infraestrutura e ordenamento urbano, enquanto a face oposta se 

caracteriza por vielas e ruas criadas pela expansão urbana desordenada. 

 
 

Figura 1 – Delimitação do Vazio Urbano 
 
 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor. (2020) 
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Figura 2 – Vista da Avenida Professor Laudelino de Lima Rolim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor e acervo pessoal. (2020) 

Figura 3 – Vista da Rua Trinta e Quatro 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor e acervo pessoal. (2020) 

 
 

O córrego que cruza o terreno em seu sentido transversal é alimentado pelas águas 

pluviais do entorno e se represa num açude na outra extremidade, onde se mantem os 

maciços de mata ciliar, o restante da área é utilizada como pasto para gado. 
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Figura 4 – Mapa de Vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Secretária Municipal de Planejamento Urbano, modificado pelo autor. (2020) 

Figura 5 – Córrego 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor e acervo pessoal. (2020) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Tendo em vista a dificuldade de acesso aos serviços por parte dos moradores, a 

requalificação da área trará um ponto de conexão e facilidade, além de benefícios 

como valorização do entorno, segurança, salubridade, cultura e lazer. 

Cabe ao poder público administrar essas falhas geradas pela expansão urbana 

desordenada, evitando que a subutilização desses espaços seja normalizada, criando 

uma cultura de educação ambiental desde o sistema educacional até ao meio de 

convívio da população por meios de obras e criação de programas de urbanismo que 

influa todo município, não se limitando a programas isolados por parcerias público 

privadas. 
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